Obecní úřad BOROVNÍK
Borovník 23, pošta Křižanov, 594 51
Č.j: BORO 1/2018/Kácení

vyřizuje: p. Vojtěch

tel. 566 536 271
V Borovníku dne 3.3.2018
e-mail: obecborovnik@seznam.cz

ROZHODNUTÍ
Obecní úřad Borovník jako věcně a místně příslušný správní orgán ochrany přírody a krajiny ve smyslu
§ 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu § 76 odst. 1
písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon) a ve smyslu ustanovení § 10 a § 11 zákona 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších
předpisů (dále jen správní řád) rozhodl v řízení vedeném o žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích
mimo les, kterou podala dne 24.2.2018 obec Borovník, Borovník 23, Křižanov 594 51, a po zhodnocení
všech shromážděných podkladů vydávánrozhodnutí ve smyslu odst. 1 § 8 zákona a na základě
usnesení zastupitelstva č. 10/2/2018 ze dne 2.3..2018
povoluje
obci Borovník, Borovník 23, Křížanov 594 51, IČ 00599310, vykácení 1 ks stromu: Betula pendula –
Bžíza bělokorá, obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí, 126 cm na pozemku p.č. 531/17, v k.ú.
Borovník.
Kácení bude provedeno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, v době vegetačního klidu, nejpozději
do 31. března 2018., nebo od 1.října 2018 do 31.prosince 2018.
Současně ve smyslu odst.1 a 2 § 9 zákona ukládá témuž subjektu provedení náhradní výsadby v tomto
rozsahu: Bude provedena výsadba okrasných stromů dle návrhu projektanta na rekultivované části
pozemku 531/17 ve vlastnictví obce Borovník. Náhradní výsadba bude realizována do 31.12. 2018.
Realizace předmětného záměru bez dodržení stanovených podmínek by mohlo být kvalifikováno jako
protiprávní jednání.
Odůvodnění:
Obecní úřad Borovník obdržel dne 24.2.2018 žádost obce Borovník, Borovník 23, Křižanov 594 51, IČ
00 599 310, o povolení vykácení 1 ks stromu Betula pendula – Bříza bělokorá, obvod kmene ve výšce
130 cm nad zemí 126 cm, p.č. 531/17, v k.ú.Borovník Strom stojí v části pozemku, kde bude proveena
rekultivace a výsadba okrasných dřevin.
Zastupitelstvo schvaluje kácení tohoto stromu a ukládá témuž subjektu provedení náhradní výsadby v
tomto rozsahu: Bude provedena výsadba dřevin dle připraveného projektu rekultivace na části
pozemku p.č. 531/17 ve vlastnictví obce Borovník.
Dnem obdržení žádosti dle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen
„správní řád“) bylo zahájeno řízení o povolení kácení dřevin. Vzhledem k tomu, že správní orgán v
plném rozsahu vyhovuje žádosti žadatele, upustil v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu, od
možnosti žadatele vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
Z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení

o

o d v o l á n í:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 a § 82 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho
doručení, a to podáním učiněným u Obecního úřadu Borovník ke Krajskému úřadu Jihomoravského
kraje, odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno.

Petr Vojtěch
starosta

Rozhodnutí obdrží:
Žadatel: Obec Borovník, Borovník 23, Křižanov 594 51

Vyvěšeno dne: 3.3.2018
Sňato dne:17.3.2018

